
Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 1036 ze dne 10. 5. 2021 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 

 

Hlavní město Praha vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 

organizace Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK, se sídlem nám. Republiky 5, 

110 00  Praha 1.  

 

Posláním organizace je koncertní a další umělecká činnost vymezená v článku VI. zřizovací 

listiny příspěvkové organizace Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK. 

 

Požadované předpoklady: 

- ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 

- nejméně tříletá praxe v řízení pracovních týmů 

- manažerské a organizační schopnosti 

- aktivní znalost angličtiny, znalost dalších světových jazyků výhodou 

- znalost principů fungování a financování příspěvkové organizace 

- orientace v oboru 

- plná svéprávnost  

- bezúhonnost 

 

 

Náležitosti přihlášky 

- jméno, příjmení, titul 

- datum a místo narození 

- státní příslušnost 

- místo trvalého pobytu 

- adresa pro doručování 

- číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního 

příslušníka) 

- datum a podpis uchazeče 

 

 

K přihlášce je nutno doložit 

- životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech 

a dovednostech 

- motivační dopis 

- koncepce rozvoje příspěvkové organizace na období 2022 – 2027 

Podklady ke zpracování koncepce, tj. výroční zpráva za rok 2020 a zřizovací  

listina k dispozici na webových stránkách odboru kultury a cestovního ruchu 

https://kultura.praha.eu/jnp/ v sekci informace z oddělení kultury. Rozpočet organizace 

na rok 2021 na vyžádání u níže uvedeného kontaktu. 

- souhlas se zveřejněním koncepce prostřednictvím komunikačních nástrojů HMP 

- originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší jak 3 měsíce (cizí státní příslušník 

předloží též obdobný doklad dosvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud 

takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením) 

- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 

- souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., v platném znění 

 

 

https://kultura.praha.eu/jnp/


 

Nabízíme 

Platové podmínky podle právních předpisů platných pro příspěvkové organizace územních 

samosprávných celků (platový tarif, příplatek za vedení, osobní příplatek, možnost 

mimořádných odměn). 

 

Upozorňujeme 

Výběrové řízení se uskuteční podle pravidel schválených Radou HMP, vyhlašovatel si 

vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodů. 

Vyhlašovatel sděluje, že příští výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové 

organizace Symfonický orchestr hlavního města Prahy se bude opakovat minimálně po 6 

letech.  

 

Přihlášku s požadovanými doklady je nutné podat tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději 

dne 27. 8. 2021 do 14:00 hod. na adresu: Hl. m. Praha – Magistrát hl. m. Prahy, odbor kultury 

a cestovního ruchu, Jungmannova 36/31, 110 00 Praha 1, palác Adria, 5. patro, v obálce 

označené „Výběrové řízení – SO FOK – NEOTVÍRAT“. 

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Trmalová, 236 002 483, michaela.trmalova@praha.eu 
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